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O site da Bloomberg publicou matéria apontando que, nos Estados Unidos, a geração dos
boomers está envelhecendo e legando um patrimônio de US$ 9 trilhões para seus
descendentes. A esse respeito, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, afirmou que: “para
aqueles que não podem contar com uma herança, o bem-estar na velhice está diretamente
relacionado à capacidade de, na juventude, reservar parte de seus ganhos para construir um quadro
de estabilidade e previsibilidade adiante, contando com o auxílio do setor segurador. No Brasil, esse
sonho de previdência começou a ser despertado com mais ênfase na população após a
estabilização da inflação na década de 1990 e, mais recentemente, com as reformas em curso, que
redefinem o papel do estado”.

Sobre a GFIA
A Federação Global de Associações de Seguros (GFIA, na sigla em inglês) é uma associação sem
fins lucrativos criada para representar as associações de seguros nacionais e regionais que atendam
aos interesses gerais das empresas de seguro de Vida, Saúde, Seguros Gerais e Resseguro. A
instituição tem como objetivo fazer representações aos governos nacionais, reguladores
internacionais e outros em nome do mercado segurador mundial. Com 40 instituições associadas,
entre elas a CNseg, a GFIA representa cerca de 87% do total de produção de prêmio de seguros no
mundo.
Semanalmente, a GFIA distribui aos seus membros um Boletim com um compilado de consultas,
publicações e notícias com o objetivo de contribuir para um diálogo internacional sobre questões de
interesse comum do mercado segurador.
Para mais informações sobre a GFIA, acesse seu site institucional: www.gfiainsurance.org/en.

Consultas e Publicações Recentes


No dia 19 de novembro, a International Association Of Insurance Supervision (IAIS) lançou
uma consulta pública sobre seu projeto de documentação de aplicação sobre gerenciamento de
Risco de Liquidez.



No dia 20 de novembro, Willis Towers Watson publicou um relatório de pesquisa para 2020 sobre as
tendências médicas no mundo.



No dia 21 de novembro, a Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) publicou
suas últimas perspectivas econômicas.



Nos dias 26 e 27 de novembro, será realizada a reunião do 10º aniversário do fórum global da OECD.



No dia 10 de dezembro, a IAIS realizará uma sessão pública de discussão e conhecimento via
teleconferência relacionada com a estrutura holística para risco sistêmico no setor de seguros.

Recortes de Imprensa
Tecnologia
Os incidentes com Ransomware (um software malicioso) aumentaram três vezes em 2019,
aumentando os custos: Aon (Reinsurance News) As taxas de incidentes de Ransomware
aumentaram três vezes desde o quarto trimestre de 2018, de acordo com um novo relatório da Aon,
com os custos médios aumentando de maneira semelhante...
Marsh revela aplicativo de risco cibernético aprimorado (Insurance Business Magazine) A
Marsh, anunciou o lançamento de um aplicativo de recursos de consultoria de quantificação de
riscos cibernéticos aprimorado, que oferece aos clientes uma nova visão do impacto de seus
investimentos em segurança cibernética...

À frente e atrás da curva de transformação digital (Insurance Business Magazine) como chefe
global de digital, patrimônio e seguros do HSBC, Reginald Warlop liderou duas grandes
transformações digitais...
Tecnologia possibilitando novas oportunidades de negócios em seguros (Insurance Business
Magazine) A inovação digital está liberando tempo no setor de seguros. Isso é um fato...
Macroeconomia e Resseguro
O mais alto tribunal e reguladores para estabelecer mecanismos de resolução de disputas
financeiras (Asia Insurance Review) As autoridades chinesas estabelecerão um mecanismo
multifacetado para a resolução de disputas financeiras para proteger os direitos legítimos, interesses
dos consumidores financeiros, prevenir e neutralizar riscos financeiros, de acordo com um diretivo
oficial...
Indonésia rejeita resgate de seguradoras problemáticas (Insurance Business Magazine) O
governo da indonésia não tem intenção de resgatar uma seguradora de vida estatal problemática, de
acordo com o ministério das finanças. Em vez disso investigara uma possível fraude...
Outros
Os boomers estão legando patrimônios “sem precedentes” US $9 trilhões (Bloomberg) Os
ricos não estão ficando apenas mais ricos. Eles estão envelhecendo também. E, felizmente para os
filhos, eles devem deixar muito dinheiro nos bancos...
Baixa para taxas de juros mais longas pressionam as seguradoras de vida – Moody’s (Asia
Insurance Review) As companhias de seguros de vida em todo mundo estão mais uma vez lutando
com um ambiente de baixa taxa de juros que está pressionando sua renda de investimento e
pesando sua solvência econômica, diz Moody’s Investors Service, em um relatório publicado 20 de
novembro...
Inovar diante das mudanças nos riscos climáticos (Insurance Business Magazine) A região da
Ásia-Pacifico não é desconhecidas em catástrofes naturais...
Relatório mostra um crescimento significativo na demanda por seguros de fusões e
aquisições (M&A) (Insurance Business Magazine) No ultimo relatório da Aon, finalmente encontrou
um crescimento significativo na demanda por produtos de seguros de fusões e aquisições (M&A),
após um declínio nos mesmos, após a crise financeira de 2008...
Os mercados de seguros expandem apesar do lento crescimento da economia mundial (The
Actuary) A Ásia emergente ajudará a impulsionar o crescimento nos mercados de seguros nos
próximos dois anos, apesar da desaceleração da economia mundial, previu a Swiss Re...
Maiores detentores de ativos “importantes demais para falir” à medida que a riqueza
cresce (The Actuary) Os maiores detentores de ativos do mundo agora são “importantes demais
para falir” no gerenciamento da riqueza e do bem-estar de bilhões de pessoas, declarou o instituto
Thinking Ahead...

